
 

 زنان اجتماعی هویت تحول فرایند(. ۱۳۹۷نیا، مهری )رحمانی، جبار و طیبی

 .(دانشجو و شاغل متاهل، زنان: مطالعه مورد) دانشگاه نهاد گفتمانی تجربه  در
 .۱۲۳-۱۵۱(، ۱۱)۵ جامعه شناسی نهادهای اجتماعی،

 نهاد دانشگاه گفتمانی تجربه زنان در  رایند تحول هویت اجتماعیف

 (دانشجو و شاغل ،متاهل)مورد مطالعه: زنان 

 2نیایبیط یمهرو  1یرحمان جبار

 ۱۷/۲/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:                                                             ۲۷/۷/۱۳۹۶ تاریخ دریافت:

 چکیده

 حقوق از آنها آگاهی هایزمینه و دانشگاه در زنان حضور برای رقابت و تقاضا عالی، آموزش مراکز توسعه

 اجتماعی نهاد در که فرهنگی خرده ایجاد طریق از دانشگاهی، فضای تجربه. است داده افزایش را خود

 آگاهی در ایسازنده نقش زنان، شخصیتی و هویتی فکری، ساختار بر تاثیر با دارد، جریان دانشگاه

 هویت ایجاد به منجر که دیدگاهی تحول. است داشته زنان هویت از جدید صورتبندی برساخت و بخشی

 از استفاده با پژوهش این در. دارد انتقادی بازنگری خویشتن، در دائما که هویتی است؛ بازاندیشانه

 زنان بر تاکید با زنان جدید هویت برساخت فرایند به ایزمینه نظریه تکنیک و نگارانهمردم رویکردهای

 در زنان برای عالی تحصیالت پیامد که دهدمی نشان نتایج. است شده پرداخته دانشجو و شاغل و متاهل

 و فکری نظام و گذشته از متفاوت هایی بینش و مهارت کسب داری، خانه و سنتی وظایف انجام حین

 خصلت با شده تلفیق هویتی ساخت بر به منجر که است جدید و سنتی هاینقش از ترکیبی و نو ارزشی
 زندگی سبک تغییر های زمینه که است شده ثانویه و اولیه ساختار دو در بازاندیش و مدارخود فردگرایی

 نقش دانشگاه لحاظ این از. نمایدمی فراهم شده بازنگری استراتژیهای طریق از را آنها اجتماعی و فردی

 .دارد را تغییر کارگزاری در محوری
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 مساله انیمقدمه و ب -۱

 مساله هویت زنانه و تجربه دانشگاه
 تا و بوده زنان هویت بر گذار تاثیر و مقوم عوامل جمله از توسعه هایبرنامه ایران در

 نرخ افزایش و زنان آموزش بر بیشتر ریزی،برنامه نهاد. است داده تغییر را آنان وضعیت حدودی

 تاکید خانواده نهاد تقویت و آموزش به  گذاریقانون نهاد و کرده تاکید نانآ اجتماعی مشارکت

 در دیگری و خانه در یکی اما هستند متمرکز زنان تحصیل بر نهاد دو هر عبارتی به. کندمی

 در را تحوالتی، توسعه هایبرنامه که همانطور بنابراین(. ۹۳: ۱۳8۱، طلب شادی) کار بازار

 وجود با توانسته که یی هستیمفرایندها شاهد ما نموده ایجاد زنان اجتماعی پایگاه ارتقا جهت

 فرایند در را آنها کالن، سطح در اقتصادی توسعه سرنوشت در زنان حداکثری مشارکت عدم

 از یفرایند. ببرد جامعه و خانواده مدیریت در اجتماعی مطالبات ساختار با جدیدی یابیهویت

 . شود نانآ اجتماعی رفتارهای و ارزشی نظام تحول بستر تواندمی که  زنان برای هویتی تحول

 رقابت و تقاضا شاهد عالی، موزشآ مراکز توسعه با ایران، جامعه در اخیر دهه دو شرایط در

 مقوله به پرداختن در که آنجا از. هستیم مدرن هویتی بستر این به ورود برای زنان گسترده

 اساس براین هستند، اهمیت دارای اجتماعی هایمحیط و فرد موضوع دو زنانه مدرن هویت

 چه اگر، سیال و پویا از عملکردهای اجتماعی است. نمادین چالش تعبیری به جنسیتی هویت

 شامل ها انگیزه این که برخوردارند نیز هاییانگیزه از هویت تغییر فرایند و مسیر طی برای زنان

 بنابراین. شد خواهد فرد درهای جدیدی کنش به منجر که است هاییخواسته و عالیق

 وزشآم و دانشگاه. دارد آنها اجتماعی عملکردهای و کردار در مهمی نقش زنان هایانگیزش

می تاثیر آن از تنها نهافراد در فضای اجتماعی آن  که است نهادی ساختارهای جمله از عالی

 را آن بر حاکم اجتماعی نظام آن بر گذاری تاثیر با توانندمی متقابل فرایند یک طی بلکه پذیرند

 عملکردهای حدودی تا دانشگاهی ساختارهای استدالل این با. کنند نظارت نهاد یک عنوان به

که نمی توان سهم زنان در این زمینه را  ،بود خواهند کنشگران بین شده بازتولید اجتماعی

 نادیده گرفت.

 پژوهش پیشینه -۲

ترده زنان در حضور گس "بازاندیشانه هویت" و "هویت در بازاندیشی": تجدد و هویت

ثابه یک مساله اجتماعی در دهه ثابه یک رخداد اجتماعی و هم به مهم به مآموزش عالی ایران، 

ها، به شدت چالش برانگیز بوده گذاری فرهنگی و آموزشی در دانشگاهاخیر در فضای سیاست
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آنچه م شده، انجاتحقیقات  در بیناست. اینکه تجربه زنانه دانشگاه چه ابعاد و پیامدهایی دارد. 

در بحث هویت بیش از همه مورد کنکاش قرار گرفته چالش بین هویت فردی و اجتماعی است. 

های متقابل هویت فردی و های هویتی، آثار و تبعات کنشاین تعارض همچنان در اغلب بحث

، اند )خداییرا در قالب تاثیرات، ساختار و تحوالت هویتی مورد بررسی قرار دادهاجتماعی 

(. در این نتایج، هر گونه تحول فردی ۱۳8۳، جاهساروخانی و رفعت ؛۱۳88، تاکی؛ ۱۳8۷

ماهیت هویتی و بازتولید هویت فردی جدید شده و  های اجتماعی منجر به تغییربواسطه کنش

از (. ۱۳۹۱ ،اند. )میراشههویت فردی مورد بحث و بررسی قرار گرفتهشدت چالش و تعارضات بر 

ر گذار تحصیالت و سازی زنان به دو شاخص تاثیه با توانمنددر پژوهشی در رابطان جمله 

( و در پژوهشی دیگر به پیامدهای این توانمند ۱۳8۷، شده )قلی پور و همکاران هاشتغال اشار

وزش و توانا شدن در سطح فردی و گروهی از تبعات و آثار سازی پرداخته شده و استقالل، آم

 تیدر رابطه با هو ی نیزگرید پژوهش(. ۱۳۹۱، سازی زنان معرفی شده است )فریدونیتوانا

انجام شده  تیمسئله هودر رابطه با  یبه مثابه نقطه کانون انیدانشجو یو مدرن که بر رو یسنت

 انیدر م یدورگه و دوگانه از عناصر مدرن و سنت بیکه ترکدهد و نتایج نشان می است

و  ستین یو تک بعد یتک ساخت انیدانشجو تیهو یها وجود دارد و الگودانشگاه انیدانشجو

 یوندیپ یامدرن( بلکه سازه ای ی)سنت یسازه تک بعد کینه  انیدانشجو تیدر واقع هو

  .(۱۳88 ی،و قادر ی)سروستان و مدرن است یهر دو بعد سنت یمولفه ها ازمتشکل 

یابی عرصه جدید عمل اجتماعی است. توجه به این نکته که چه زمینه و هویت از آنجا که

شود و آیا هویت برساخت شده هویتی منسجم و شرایطی منجر به تنوع هویتی در افراد می

ا همستقل است یا خیر و اینکه این تحوالت هویتی با یکدیگر دارای تعارض هستند، در پژوهش

یابی های مرتبط با هویتو نظریات مختلف مورد کنکاش قرار گرفتهاند. در یکی از دیدگاه

ها تلفیقی بین هویت اسالمی و ایرانی ذکر شده و از نظر محقق گیری اصلی هویتایرانی، جهت

هر دو بعد بدون تعارض معنایی در یک هویت منسجم و شفاف در سطح فردی و ملی از ابعاد 

توان بعنوان یک (. بنابراین آنچه می۱-۱۰: ۱۳84ت ایرانی هستند )آزاد ارمکی، تکمیلی هوی

مساله خاص در هویت زن ایرانی بعد از تجربه تحصیالت دانشگاهی به آن توجه نمود نحوه 

هرچند عموما در  ترکیب و تلفیق ابعاد متعدد هویتی او بعنوان هویتی با معنی و مستقل است. 

عموما از زنان به مثابه یک اجتماع کل و یک مجموعه همگن  این موضوع،بررسی های مرتبط با 

توان حسب گستردگی جامعیت زنان دانشگاهی، می رسداما به نظر میصحبت شده است، 

روری انه آموزش عالی ایجاد کرد و حتی ضهایی در میان این جمعیت زنها و قشربندیتفکیک

ال شوند. لذا مساله زنان در آموزش عالی را هم از لحاظ ها اعماین تفکیک ،برای فهم بهتر ،است
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قسیم کرد و توان به اشکال مختلف تقشربندی زنان و هم از لحاظ موضوعی و مساله مندی می

در قالب ابعاد و پیامدهای هویتی تجربه مورد مطالعه قرار داد و تصویر ترکیب هویتی زنانه را 

 دانشگاهی بررسی کرد. 

 زنان خود منظر از هویتی تغییرات بررسی و تعامالت نحوه دارد اهمیت در این بحث نچهآ

 به ناظر پیامدهای از یتوصیف که است آنبر نوشتار این. است عالی آموزش فضای تجربه از پس

. دهد نشان را دانشگاه در حضور از پس شاناجتماعی و فردی زندگی در زنان کنش و انتخاب

 گذار تاثیر و اجتماعی عاملی عنوان به عالی آموزش و تحصیالت نقش بررسی صدد در مقاله این

 شده توجه نآ به کمتر مطالعات در آنچه. است ایران در زنان مدرن هویت برساخت و تغییر بر

 اینجا در. است فردی کنشگرو از موضع  زنان خود منظر از تحصیالت پیامد شناخت است،

 پژوهش این هدف ،العهمط مورد زنان منظر از هویتی تحوالت و معنا ،نگرش تغییر چگونگی

 تحوالت و تغییر با همگام ،ذهنی پویای فرایندهای طی در خالق یکنشگران بعنوان زنان. است

 به بینش و دانش قوای تجدید با و پرداخته خویش تفکرات در بازاندیشی به تجدد دنیای سریع

 بعنوان را تحصیالت از تصویری جامعه دیگر سوی از. پردازند می خود هاینگرش بازتابندگی

 وی فردی هویت از بخشی عنوان به تواند می که دهد می نشان فرد به اجتماعی واقعیت یک

 اجتماعی و فردی هویت تعریف برای راهی عنوان به تحصیالت انتخاب بنابراین. شود محسوب

 . بود نخواهد انتظار از دور زنان برای

 با و پردازند می خویش یافته سازمان خود ساخت به اجتماعی تجارب از استفاده با زنان

 نمود و ابداع این. کرد خواهند رجوع اجتماعی حوزه به خود تحقق برای هاییروش ابداع

. کرد خواهد هموار اشتغال عرصه به ورود برای را زنان مسیر و آغاز تحصیالت ادامه با بازاندیشی

 قابل نیز زنان کنش و نگرش نوع و انتخاب در اجتماعی ساختارهای تغییرات نقش یقین بطور

یکی از مقوالتی که در مطالعات زنان در آموزش عالی تا کنون توجه خاصی بدان . است تامل

زن  مادر، به عنوان همسر، خود، های اولیهکه پس از تکمیل نقشتجربه زنانی است  نشده،

هویت زنانه را طی اولیه اند. به عبارت دیگر تجربه زنانی که مسیر دار و... وارد دانشگاه شدهخانه

اند که وارد دانشگاه شوند. آنچه که اهمیت دارد اند ولی بر حسب شرایطی تصمیم گرفتهکرده

در این مقاله بر تجربه زنان متاهل )که نقش مادری و همسری تجربه این زنان از دانشگاه است. 

شده که این تجربه تاکید  اند،ه وارد دانشگاه شدههمچنین شاغل را کو خانه داری را دارند( و 

 چه تاثیری بر هویت آنان داشته و دارد. 

 ،خانه فضای در مادر و همسر عنوان به خود ترکیبی -نقشی فضای درمورد مطالعه  زنان

هویتی بر ساخت شده از  "هویت اولیه" .اندکرده کامل و تجربه را اولیه هویت تجربه زا نوعی



 ۱۲۷ ........................................... دانشگاه نهاد گفتمانی تجربه  در زنان اجتماعی هویت تحول فرایند

 

های نهادینه شده زنانه در نقش های همسری و طریق خانواده، دوستان، مدرسه و تجربه نقش

مادری است. هویتی تلفیق یافته و برگرفته از وجوه ذهنی ارزشی و هنجاری با تکیه 

ویشاوندی و از خ-برهنجارهای جمعی و در وجه  احساسی و عاطفی مبتنی بر عواطف خانوادگی

سوی دیگر در تعامالت رفتاری منطبق با هنجارهای کلیشه ای حاکم بر نقش مادری و همسری 

 انتخاب دنبال به ،نهادهای مدرن از جمله دانشگاه متن در گرفتن قرار بازنان  اکنون و است

 و فردی مانهایآر جهت در خود اهداف تثبیت و تجربه های جدید افزایش برای مسیرهایی

مرز بین ایفای کند آنچه هویت اولیه را از هویت ثانویه آنها تفکیک می. هستند خود شخصی

ها در نقش مادری و همسری در یک فرایند متعین اجتماعی و از سوی دیگر ایفای همان نقش

 تعبیری به و افکار ها، نگرش ذهنیت، بر دانشگاه تجربه تاثیرفرایند انتخابی و داوطلبانه است. 

 زنان که واقعیت این از بخشی شناخت. است تامل قابل آنها هویت اجزای بر تجربه این ثیرتا

 با اولیه متکی بر سنت های نقش کیبتر کنار در را تحصیالت چگونهشاغل و دانشجو  متاهل،

 وهشپژ این در ،کنندمی تجربه بزرگسالی تا جوانی متفاوت سنین در شجویی،ندا مدرن نقش

 این تبعات از روشنی تصویر نبود به توجه با که است حالی در این. بود خواهد بررسی مورد

 عالی موزشآ مراکز در مطالعه مورد زنان حضور پیامدهای و هامکانیسم بررسی به ،حضور

 به انتخاب، نوع این بر مترتب فردی پیامدهای تکثر و تنوع به توجه با. است شده پرداخته

 با توانسته دانشگاه تجربه. پردازیم می کنشگران منظر از یبازتاب هویت بازترکیب نحوه بررسی

. کند هدایت بیرونی عرصه به را آنان ها،سنت چارچوب در خانه اندرونی از زنان موقعیت تغییر

 عرصه به منجر نهاآ برای اغلب که اشتغال و علم عرصه در غالب رایج گفتمانهای به توجه با زنان

که ناشی از  هستند روبرو متعددی هویتیچالشهای  با همواره است سردرگمی و کشمکش

ها و هویت مادر و عضو خانواده( با نقش همسر، ،) خانه داری اولیهها و هویت شمواجهه نق

 هویت بستر در زنان هویت شناخت اینبنابر جدید آنها )دانشجو و تحصیلکرده دانشگاهی( است.

 تعریف از ناگزیر مان فرهنگ در ما .است پژوهش این های ضرورت از ایران در موجود گفتمانی

 دلیلی هر به نظم این که صورتی در و. هستیم غالب گفتمانهای از برخی اساس بر خود هویت

 (.۱6۳: ۱۳۹4، بر ویوین. )باشد داشته همراه به را عواقبی فرد ای بر تواند می شود دستکاری

. داد قرار کنکاش و بررسی مورد را امر این توان می ،نیز ما مطالعه مورد زنان با ارتباط در

 در بهنجار و طبیعی امری بصورت تواندمی نچهآ و زن هویت از متعددی رایج گفتمانهای زیرا

 در زنانه هویت بازتولید حال در ،حاضر فرهنگی گفتمانهای در ،گیرد قرار زن یک هویتی الگوی

 و شاغل مادر، همسر، نقش چهار همزمان بطور خود انتخاب به که زنانی هویت. هستند ایران

مساله  ،کنند می ساخت بر را هویتی مختلف های الیه در خود حضور و کرده انتخاب را دانشجو
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 تحصیالت از پس زنان تجربه و عالی آموزش ارتباط این پژوهش به محوری این مقاله است.

 این بر مترتب پیامدهای و هویت از جدید تلفیقی بندیصورت در زنان ذهنیت توصیف با عالی

 واقع در. ندیآیم دست به یاجتماع تجارب راه از ما یهانگرش اکثرپردازد. می انتخاب

 حال .(۲۰۷: ۱۳8۹، همکاران و بارون) است «یاجتماع یریادگی» هانگرش اکتساب سرچشمه

 محصول را نگرش ،یریپذ جامعه یندهایفرا از یتاس با و یاجتماع یروانشناس ریتعب با اگر

 گونه همان زین را افراد رفتار بر نهاآ ریتاث قدرت میتوانیم نیبنابرا میبدان یاجتماع تجارب

 زین زنان یتیهو ساختار دراگر دانشگاه را بستری برای یادگیری اجتماعی بدانیم، . میکن لیتحل

 تحلیل در گیدنز. شود یم ها نگرش رییتغ به منجر یاجتماع یریادگی از یناش یاجتماع تجارب

 ۱بازتابندگی بحث به دو، این ارتباطی مرز و اجتماعی از فردی هویت مرز تفکیک و هویت مسیر

 وی. کندمی پیدا بسط فرد خود مغز تا بازتابندگی که کندمی استدالل موضوع این طرح و

. است دیالکتیکی امر یک جهانی و شخصی هویت در تغییر ،مدرنیته جریان در که است معتقد

 امر با تعامل در شخصی تمایالت و هاانگیزش و فردی امر که دهدمی نشان مفاهیم این برآیند

 همچنین. باشد نمی پذیر امکان آنها تفکیک معنایی، و صوری صورتبندی در و است اجتماعی

 خود درک برای معنادار ایشیوه منزله به اجتماعی گرایان برساخت پرکاربرد مفاهیم از هویت

 . دارد اجتماعی تلویحی داللت نوعیبه  هویت مفهوم. است

روایت خالل در و آنیم درگیر روز هر ما که شودمی ایجاد هایینامهزندگی خالل در هویت

 امر اجتماعی، هویت در (.۳۰-۵6: منبع همان) کنیممی نقل دیگران و خود برای که است هایی

 و بودن بازتابی تفاوت، شباهت، اصلی ویژگی چهار و میگیرند جای قالب یک در جمعی و فردی

 انواع از یکی عنوان به جنسیتی هویت(.  44-۵۰: ۱۳۹۱، جنکینز) دارد وجود آن در فرایند

 در همچنین و فرد یک عنوان به را خود چگونه فرد که دهد می نشان اجتماعی، های هویت

 در امروز جامعه های هویت که است درحالی این. کند می متمایز و تعریف دیگران با ارتباط

 بازاندیشانه خصلت از ناشی تواند می هم باز که است شدن هویتی چند سمت به حرکت حال

 فرهنگ هایگفتمان برساخته ما هویت(.  ۱۰۷: ۱۳8۱، جنکینز) باشد مدرن زندگی بودن

هویت وجود درکی ثابت و یکدست از  در رویکردهای سنتی،  (.۱6۱: ۱۳۹4 ،بر ویوین). ماست

داشت که عمیقا تحت تاثیر عناصر و مولفه های جمعی و گروهی بود، لذا ابعاد فردی هویت 

(. هویت 44۱: ۲۰۰۲، چندان متمایز و مجزا از ابعاد جمعی آن قابل فهم نبود. )برنارد و اسپنسر

به شود. هویت در فضاهای خاصی بطور نمادین تولید و بازتولید می در سطح فردی و جمعی،

 

1- Reflixivity 
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مثابه یک برساخته اجتماعی و فرهنگی از طریق عناصر فرهنگی و اجتماعی مانند فضاهای 

بندی هویت شود. صورتمذهب و ... تولید و بازتولید می مناسکی، نظام ارزشی،  نظام اساطیری،

از خالل  تواندکه می یابی، فرآیندی مشروط به موقعیت استبه مثابه یک فرآیند تشخص

. مطالعات (۱8: ۱۹۹8 ،تاری و ذهنی خاصی برساخته و تجربه شود )هانتینگتونهای رفکنش

های خاصی شده است. دچار پیچیدگی اند که این مفهوم در بستر جامعه مدرناخیر نشان داده

نیازمند مدلی موزاییکی و سیال از  زاییکی سیال و متحول،وجهان فرهنگی مدرن به مثابه م

هویت هم هست. به همین دلیل به جای درک طبیعی از هویت باید به سراغ درک گفتمانی از 

و بطور  شودهیچگاه یکدست نمی تمام و دائمی،هویت به مثابه یک فرآیند نابنابراین آن رفت. 

شود تجارب گفتمانی ساخته میها و متقاطع و رقابت آمیزی از خالل موقعیت ،و اغلبچندگانه، 

سازماندهی  ،های متمایزی از انتخابن، هویت از راهرد(. درجهان جدید و م۱۷: ۲۰۰۰ ،)هال

(. در نتیجه باید درکی ۲۰۰۰، ی مهم برساخته میشوند )ر.ک. باومنهامجدد عناصر و مولفه

دید که عمیقا  گفتمانیچندبخشی و سیال از هویت داشت و آن را به مثابه امری  متکثر،

 در صرفا که است اجتماعی عادات از نظامی جنسیتاز سوی دیگر مند است. تاریخمند و  زمینه

  .(۵۷6: ۱۳۹۳، ریتزر) کندنمی عمل فردی سطح

 با همسو را زنان در نگرش تغییر توانمی مفهومی چارچوب یک در شد، گفته آنچه بنابر

 بر تاکید با همچنین. داد قرار بررسی مورد عالی آموزش بستر در یادگیری از ناشی تجارب

 تکیه با  زنان شدن هویتی چند شناخت به حاضر پژوهش رویکرد اجتماعی، امری بعنوان هویت

 این در ما نظری نگاه. است هویت برساخت در جدید بندی صورت و مدرن هویت بازاندیشی بر

 تبع به نیز جنسیتی الگوهای که بود خواهد هویت از  متکثر و گفتمانی درک از ناشی بررسی

فرض که در فرایند اجتماعی هویتمند خواهند شد. بنابراین با این پیشینهزم و مندآن تاریخ

 زنان هویت مساله بررسی و تحلیل به بود نخواهد یکدست هیچگاه هویتی ساختار ،مدرن یابی

 . خواهیم پرداخت دانشگاه بستر گفتمانی تجربه خالل از

 روش تحقیق  -۳

  دانشگاه دانیم در مردمنگارانه فیتوص
رویکردی مردمنگارانه و با استفاده از مصاحبه عمیق و مشاهده  بر تکیه با حاضر ژوهشدر پ

ای است از سازمان نگاری توصیف نوشته شدهمردمکار میدانی انجام شده است. مشارکتی 

ای که گروه خاصی از های اجتماعی، منابع مادی و نمادین و تجربیات تفسیریاجتماعی، فعالیت
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نگاری متضمن فهم معنای اجتماعی و (. مردم۱۹۹۷کند )دورانتی را مشخص و متمایز می مردم

و بعضا  که شامل پیوند نزدیک یافتهای مردم در یک میدان مشخص و همچنین رهیفعالیت

 توانایی و خالقیت بر تاکید ،مشارکت در زندگی مردم مورد مطالعه است. در این مقالهمالزم با 

 فهم به هدفمند گیری نمونه طریق از اندیش، باز و فعال هایی سوژه عنوان به زنان، سازی معنا

 رویکردی با و شده پرداخته عالی اموزش در تحصیلکرده و شاغلمتاهل،  زن ۳8 زیسته تجربه

در تحلیل  .ایم نموده تفسیر و تحلیل را زنان این هویت برساخت نحوه اکتشافی، و استقرایی

 با یمتن یبندطبقه و هاداده یبررس با ابتداای استفاده کرده و از تکنیک نظریه زمینهداده ها 

 و یکدگذار به میمفاه ییبازنما ندیفرا در و دهیرس میمفاه اشباع به سه،یمقا افتیره از استفاه

-ها به شیوه باز و آزادانه طراحی شدهمصاحبه. است شده پرداختهو ترسیم فرایند  هاداده لیتقل

ب خودشان و حتی خاطراتی که از اوایل تحصیل دانشگاهی رااد پاسخگو در بیان تجاند تا افر

 اهمیتی کلیدی داشت، شانکردن از احساسآزاد باشند. چون ترغیب افراد به صحبت  اند،داشته

به باال با تاکید به همزمانی هر چهار نقش در  ۳۰موارد مورد مطالعه نیز اغلب در رده سنی 

ای و محل تحصیل دانشگاهی بدون تمرکز بر گرایش رشته لحظه مصاحبه بصورت هدفمند و

گرفتند که ادامه تحصیل میی در شرایطی مورد مصاحبه قرار انتخاب شده اند. زنان مورد بررس

و چه ادامه تحصیل در  دانشگاهی )چه آغاز تحصیالت عالیآنها برای در مقاطع دانشگاهی 

بوده و نقش مادری و همسری  و به تعبیری کمال وروداز لحاظ زمانی بعد از مقاطع باالتر( 

دو مقطع از زندگی داری از زمان بین این با در نظر داشتن فاصله نسبتا معنی این زنان همچنین

این زنان به نحوی که بتوان برای آنها برساخت دو هویت جداگانه در دو مقطع متفاوت را در 

نهم نه در آدر رابطه با اشتغال فقط شاغل بودن، مطالعه انتخاب شده اند. برای  ،نظر گرفت

 دلیل این انتخاب بوده و بلکه با گرایش به تنوع شغلی و رشته تحصیلی ،مقطع خاصی از زمان

تمرکز محقق بر روند تغییرات حین تحصیل و یا پس از تحصیل )زنان در حال تحصیل در  نیز

، انههای چندگرسید تحت فشار نقشبه نظر میدر بین زنانی است که مقاطع ارشد و دکتری( 

را  همزمان هر چهارنقش نسبت به دیگران )زنانی کهآنها برای  پذیرش تغییرات پس از تحصیل

از  و یا عدم پذیرش تغییر در این زنان تر بلکه بواسطه مقاومتنه تنها سخت کنند(تجربه نمی

اگر چه در . می دادبرای آنها را افزایش احتمال افزایش چالش  عرف اجتماعیسوی خانواده و 

اما در نهایت هدف و تاکید محقق متمرکز  ،به تعارضات نقش نیز پرداخته شده ،خالل پژوهش

 بر شناخت تحول هویتی زنان پس از تحصیالت عالی در شرایط فشار نقشی است. 
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  پژوهش یهاافتهی -4

  زنانه تیهو عناصر و اجزا -4-۱
 از ساختاری بخش سه در را مطالعه مورد زنان اجتماعی هویت برساخت پژوهش این در

 عهمطال مورد زنان که است هایی داده از آمده بر بندیدسته این. ایمداده قرار توجه مورد هویت

 خود اجتماعی و فردی تعامالت در مداوم بصورت خود شخصیت و هویت از بخشی عنوان به ما

آنها در  لتعام و کنش(۳ زنان احساسات و عواطف( ۲ زنان ذهنیت( الف. اند بوده درارتباط نآ با

 پیامدهای هویت، اجزای از بندی دسته این با حال. بستر دانشگاه و در رابطه با دیگران

 مورد افراد زبان از هویت از بندیتقسیم این چارچوب در را زنان هویت بر عالی تحصیالت

تقسیم نوعی توانندمی اجتماعی و فردی های انگیزه چه اگر. ایم داده قرار بررسی مورد مطالعه

 آن به مبسوط طور به دیگری مطالعات در و دباشن هویتی منابع شناخت در دیگری بندی

 کامال های جنبه تا فردگرایانه کامال جنبه از تواندمی که انگیزههایی. شد خواهد پرداخته

 که است این بر نوشتار این در ما فرض اگرچه. گیرند قرار هویت ساخت بر اولیه ماده اجتماعی

 حوزه در نهاآ تکرار اثر در که هستند اجتماعی هایانگیزه از تابعی نیز فردی هایانگیزه

 بندی طبقه و شده فردی بین تمایزهای عامل به تبدیل افراد توسط نآ انتخاب و اجتماعی

 محاصره در شخص زندگی های جنبه از یک هر. کنندمی سازیمفهوم را هاانگیزه از ما صوری

 های هویت که هستند متفاوتی بینش کننده عرضه یک هر که است گوناگونی بدیل گفتمانهای

 مثالبه عنوان  . کرد تصور هم کنار در مشکلی هیچ بی توانمی گاه را گفتمانها این از حاصل

 را زمانی اما کندمی اختیار را دانشجو هویت راحتی به شده دانشگاه وارد بتازگی که جوانی زن

 سر از را تحصیل بخواهد شاغل و مادر همسر، نقش سه وجود با میانسالی فرد که کنیم تصور

 رایج های شیوه در زیرا شود می مشکل دچار خود جدید هویت با احتماال شخص این. بگیرد

 اندنشده منظور جسمی و ذهنی قدرت یا شکوفایی و رشد مفاهیم میانسالی در گفتن سخن

 مورد افراد قول نقل از برگرفته هویتی عناصر برایند از آنچه بنابر  (.۱6۳: ۱۳۹4، بر ویوین)

 در زنان جدید هویتی برساخت و بازاندیشانه هویت بر مترتب پیامدهای آید، می بر مطالعه

به عبارت دیگر در بستر اجتماعی و . است شده داده بسط زیر محوری مقوالت و مفاهیم

طبق روایتی که خودشان بیان  ارد میشوند،سوژه های مورد مطالعه ما وقتی و فرهنگی دانشگاه،

ای که در کنند، تجربهدیگری و تعامل پیدا می تجربه گفتمانی جدید از خویشتن،کرده اند،

 نهایت عناصر و مولفه های هویتی آنها را در بستری گفتمانی دچار تحول  میکند. 
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 زنان تیهوتجربه گفتمانی  بر یعال التیتحص تجربه یامدهایپ -4-۲
 و منبع نیبهتر خود ما خودمان، به مختص یهاتیهو دنیآفر یهافرصت با امروز یایدن در

یم کجا به و میا آمده کجا از م،یهست یکس چه که میکن فیتعر میتوانیم که میهست یمرجع

 که انجا از(. 4۷: ۱۳۹4، دنزیگ) میابیب را شتنمانیخو که کندیم وادار را ما مدرن یایدن. میرو

 و انهیفردگرا یانتخابها سمت به را ما ریمس یمتعدد تحوالت و عوامل ،یابیخود ندآیفر یط در

 آن، راتییتغ و ییمعنا یساختارها بر یمبتن همواره ما تیهو نیبنابرا برد، خواهند مدار جامعه

 در آنچه. رفتیپذ خواهد شکل ما یاجتماع و یفرد تجارب تحول چارچوب و یانتخاب تیهو نوع

 قیمصاد شده، پرداخته نآ به زنان منظر از یعال التیتحص تجربه یامدهایپ عنوان با نجایا

که داده های مندرج در  است یاجتماع و یفرد یها تجربه تحول و تیهو ساخت معنا، رییتغ

 مصادیق بر آمده از ذهنیت زنان مورد مطالعه را نشان می دهد.  ۱جدول 

 : مراحل کد گذاری داده ها۱جدول 

مقوله 

 انتخابی
 ردیف مقوالت محوری مقوالت عمده
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تغییر ساختار 

 معنایی

 

عقالنیت انتقادی، آگاهی نسبت به حقوق انسانی و اجتماعی، رعایت 

 میلعامدانه ارزش ها و هنجارها، تفکیک مرز ارزش فردی و جمعی، 
 آزاد ذهنیت خودمدار، فردگرایی عالئق فردی، و امیال تحقق به

 دینی منفرد های تجربه مدار، اخالق اندیش،

۱ 

تحول تجارب 
فردی و 

 اجتماعی

 

تجربه احساسات خوشایند ) احساس آرامش و رضایت درونی، 

موفقیت، توانمندی، افتخار، استقالل(،  ناخوشایند )احساس عدم 

های همزمان، فاصله بین ذهنیت فردی و واقعیت،  آزادی، فشار نقش
ها، چالش با منطق وظیفه و مخاطره چالش با وجهه سنتی مسئولیت

آمیز )تجربه اضطراب، آشفتگی، استرس، خشم، عصبانیت، احساس 

 گناه، عدم امنیت روانی، عدم اعتماد به مردان(

ارائه تحول منش و رفتار)هوشیاری و آگاهی در کنش های اجتماعی، 
 تصویر دلخواه با اتخاذ رفتار نمایشی، آگاهی از مدیریت بدن(

۲ 

تجربه گفتمان 

خوشایند 
 تحصیالت

خرده فرهنگ های جدید، رضایت درونی از تحصیل بعنوان امری 

کامال فردی،  فرصت طالیی سرمایه گذاری شخصی، عالقه و انگیزه 

نگاه  از تحصیالتمثبت فهم پیامدهای  های مثبت و دلخواهانه، 
، وجود کلیشه های فرهنگی مثبت از مدرک وجهه اجتماعی، دیگران

 گرایی

۳ 
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تعدد نقش 

 های نامتجانس
 

شاغل  نقش دانشجو و مادری، نقش نقش همسری، های نقش الزام

 بطور همزمان
 عدم سنخیت ذاتی وظایف
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 اولیه بازاندیشی
 بازاندیشی اجتماعی، ارتقای متعین مسیرهای ناگزیر، هایانتخاب

 ۵ خواهی تحول اولیه،

خلق هویت 

 بازاندیش

انتخاب اگاهانه، اتخاذ استراتژیهای  تالش در جهت تحقق خود،

حل مساله، بازاندیشی مداوم و مستمر،  نهادینه شدن خالقانه 
 بازاندیشی، بازاندیشی تحقق یافته و تثبیت شده
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 اندیشی باز

 ثانویه

 

 جدید، رویکردهای و سنتی وجوه تلفیق سنتی، وجوه عامدانه پذیرش

 و ارزشی ابعاد به نسبی پایبندی هویتی، تعادل هویتی، استقالل

 به تعهد اجتماع، و خانواده نفع به بازاندیشی تعمدی توقف هنجاری،

 اجتماعی و خانوادگی پایداری

۷ 

 تعامالت

متعارض/تقابل 

 و مبارزه

 

جنسیتی، مقابله برای جبران تقابل و مبارزه )تقابل با منطق برابری 

حقوق از دست رفته، مقاومت در برابر گفتمان های مسلط، تقابل با 

ساختارهای مردساالرانه و مقابله با تصویر ضعف زنانه(، چالش ها و 

 انتظارات زنان
 نقشی، تعامالت سازشکارانه بین نقشی، تعارضات درون تعارضات

8 

تعامالت 

استراتژیک 

)کنترل 
 شرایط(

اولویت بندی نقش ها، تقسیم وظایف، توجیه، مداخله، تالفی، بی 

تفاوتی و سکوت،  سازگاری، حذف نقش، تعدیل نقش، تحمل فشار 

نقش، سازش، همفکری، درخواست حمایت،  مبارزه،  تالش برای 
 تعدیل، تعریف استراتژیهای موقت / پایدار، تعامالت ترمیمی

۹ 

 خودمدار هویت

 معنایی ساختارهای تغییر بازاندیشانه، هویت هویت، در بازاندیشی

 اجتماعی، و فردی تجارب تحول بازاندیش، هویت خلق زنانه، ذهنیت

 تعامل و( مبارزه منطق جنسیتی برابری) تقابل عالی؛ تحصیالت

، قدرت تصمیم گیری، افزایش اعتماد به نفس و (ثانویه بازاندیشی)
 عزت نفس

۱۰ 

 هویت

شده  بازتعریف
 در حال گذارو 

 اندیش، آزاد ذهنیت خودمدار، فردگرایی عالئق، و امیال تحقق به میل

 اولیه، هویت دینی، منفرد های تجربه راستین، های باور مدار، اخالق

 بازاندیشی یافته، تحقق بازاندیشی اولیه، بازاندیشی ثانویه، هویت
 ثانویه

۱۱ 
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 هزنانذهنیت  ییمعنا یساختارها رییتغ -4-۲-۱
 بندیهای شکل در اجتماعی مقوالت و است دانایی صورتبندیهای و اجتماعی امر تابع هویت

: ۱۳86، قادری) موثرند اجتماعی مقوالت در ،ما دانایی هایصورتبندی بالعکس و ما دانایی

 می شکل را آنان معنایی ساختارهای ،زنان دانایی هایصورتبندی که فرض این با(. ۱۰۲-۱۰۳

 گاهی،آ از هایی جنبه. ایم کرده بررسی هویت از ذهنی های جنبه در را تغییرات این ما .دهد

 و دانشگاهی فضای در ورود با زنان. ها نگرش و ها بینش و اعتقادات و باورها ها، انگیزه معنا،

 به منجر زنان این درون در معنایی تحوالت و کنندمی تجربه را گاهیآ این از ابعادی تحصیلی

 زیر ابعاد در زنان ،حاضر پژوهش در. شودمی نانآ در متفاوتی های بینش و باورها ها، انگیزه

 نگرش و فکر ابعاد ،تحصیل از بعد آنها درذهنیت که تغییراتی .اندنموده تجربه را تغییرهویتی

 من»: گویدمی ارتباط این رد مددکاری ارشد دانشجوی ساله ۳۷. ن . است داده تغییر را آنها

 باال درک و عقل بر مبتنی تصور یک داشت، خواهی تحصیالت از بعد که تصوری کنم می فکر

 تصمیم بعد و کنی فکر موردش در باید و کنینمی قبول بالفاصله را چیزی هر اینکه. بود خواهد

 از رفتارت، از زندگی، از درستی برداشت که، میده آدم به را حس این خوندن درس .بگیری

 فرد یک رفتار  که، دارم ایمان مساله این به من مجموع در. باشی داشته چیز همه از و روابطت

. «نیست مقایسه قابل اصال بوده دور به کتاب و درس از که فردی یک رفتار با کرده تحصیل

 حقوق به نسبت ،یعال تحصیالت از پس نو معنابخشی و معناسازی فرایند طی در زنان همچنین

 کارشناسی دانشجوی ساله ۳۲. س. اند کرده پیدا بیشتری آگاهی خود اجتماعی و انسانی

توانستم قدرت  یکرده ،قبال نم ییرتغ دیدگاهم زنان حقوق درباره » :گوید می دولتی مدیریت

 ینیدانستم. بخاطر اعتماد به نفس پایتر از مرد م یفزن قائل باشم و او را ضع یک یبرا یادیز

و از لحاظ  یستمرد ن زن و یانم یفرق یچام که ه یدهباور رس یناالن به ا یول. بود که داشتم

 یچزن ه یک برای است مسلم که آنچه ولی. هستند سطح یکهر دو در  یقدرت عقل

 مفاهیم هاارزش. «دارد یفقط به همت خود فرد بستگ ی،و ترق یشرفتپ یبرا یستن یتیمحدود

 ارزشمند مهم، چیزی چه، معین فرهنگ یک در کنندمی مشخص که هستند مجردی و انتزاعی

 منعکس را فرهنگ یک های ارزش که هستند رفتار قواعد هنجارها. شود می تلقی مطلوب و

، گیدنز)کنند تغییر زمان طول در میتوانند اما دارند عمیقی ریشه هنجارها و ها ارزش. کنندمی

 ارشد کارشناسی دانشجوی. ر زنان ذهن در هنجاری و ارزشی تغییرات با ارتباط در(. ۷۲: ۱۳۹4

 خیلی االن ولی .پذیرم می رو جمعی مفاهیم که هستم آدمی من»: گویدمی دولتی مدیریت

 این ترسیدممی تنش از یا بودم مجبور اینکه بخاطر شاید ها موقع اون  ،پذیرم می تر سنجیده

 . « بپذیرم که مجبورم اینکه نه پذیرم می آگاهانه خیلی االن ولی کردم می رو کار
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 و فردی ارزش مرز تفکیک و هنجارها، و ارزشها اگاهانه و عامدانه رعایت با ارتباط در 

خب ما »: گویدمی دولتی مدیریت کارشناسی دانشجوی ساله ۳۲. س زنان، ذهنیت در جمعی

به ما نگاه خواهد کرد.  یگریجامعه به شکل د یمنکن یناگر چن یم،ارزشها هست یتمجبور به رعا

 یکاساس  یدوام داره حت اارزشه یتکنم اساس هر جامعه هم با رعا یمن فکر م ینابنابر

 ینوع ضد ارزش اسالم یکمن  یحجابیب یددرسته شا .کنمیم یتمن قبول دارم و رعا. یزندگ

 نظربشه و از  یترعا یدحتما با یاجتماع یهاارزش یهست ول یشخص یامر یول یادبه حساب ب

 برای را آنها که است زنان انتقادی خرد و تفکر نوع است تامل قابل آنچه. «من قابل احترامه

 واقع و گرایی واقع به منجر و کرده چالش دچار اجتماعی مسیر در اعتماد قابل های راه یافتن

 .شود می اجتماعی و فردی امور در نسبی بودن بروز و هایشان نگرش در تر عمیق بینی

 بازاندیش هویت خلق -4-۲-۲
 موجود تنها نهاندیشی باز استعداد به توجه با انسانی کنشگر که است معتقد گیدنز

 می دخالت نیز ساختاری شرایط و ها فعالیت مستمر جریان بر نظارت در بلکه است، خودآگاهی

 بررسی مورد پویا و فرایندی تاریخی، ای شیوه به را ساختار -عاملیت قضیه ، او بنابراین. کند

 " بازاندیش هویت" عنوان با هویتی وی، استدالل اساس بر(. ۵۷۷: ۱۳۹۳، ریتزر) دهد می قرار

 دراست و  اجتماعی ساختار و خود فعالیت بر ناظر و هخودآگا ندگی،بازتاب استعداد محصول

 معنایی، تغییرات تجربه فرض با نیز تحصیلکرده زنان هویت. شودمی خلق هویت تغییر جریان

 با دیالکتیکی رابطه در خودشان فردی افکار و ها اندیشه ،مداوم بصورت که است عامالنی همان

 مداوم بصورت بازاندیش هویت این. کنند می منعکس پویا بصورت و پیوسته را اجتماعی متن

 حل راه برای جستجو و علتها یافتن و موجود شرایط ارزیابی و کردن سنگین سبک حال در

 یمتوجه اضطرابها همسرم» : گویدمی معلم تربیت کارشناسی دانشجوی ساله ۳۷.  م. هاست

من حواسم هست که  البته. انمخو یدرس م هم و دارم یتمن مسوول ینکهمتوجه ا ،یستمن ن

 بازاندیشانه هویتی تجربه حال در زنان. «بزنم را درس یدق یدچون اونوقت با یرهشکل نگ یبحران

 دانشجوی ساله ۳۵. ک. هستند خود اولیه هایکنش کنار در خویشتن، تحقق راستای در

 یگرانهستم که به د یلارزش قا ییخودم تا جا ین برام»: گویدمی باره این در روانشناسی

 یاامورات منزل و  یخوانم ولیکنم و هم درس میهم کار م ینکهاالن با توجه به ا .نرسانم یبآس

مواقع  یبرخ یول یستمن ییفردگرامن انسان  دهم،یرا به نحو احسنت انجام م یمکارها یگرد

و معتقد هستم که  مخود انجام ده یتیشخص یتو اثبات هو یشرفترا در جهت پ ییکارها یدبا

به سرعت آن  یماستفاده نکن یدهد به خوب یقرار م یارمانکه زمان در اخت هایییتاگر از موقع
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تجربه های گفتمانی زنان در از این منظر در این موقعیت ها  . «داد یمرا ازدست خواه یتموقع

 نوعی هویت بازاندیش در آنان شکل میگیرد که عالوه بر نگاه انتقادی به وضع موجود، دانشگاه،

 ای داشته باشد.دائما در حال بازاندیشی خویشتن و محیط است تا بتواند انتخابگری خالقانه

 اجتماعی و فردی تجارب تحول -4-۲-۳
 بازتر یزندگ یسو به مردم ،تیهو نینو یالگوها و تیهو یسنت یهاچارچوب اضمحالل با

 حال در طیمح با شدن همگام و دادن پاسخ حال در همواره افراد. روندیم یرتریپذ انعطاف و

 دچار کنند یم یزندگ آن در که یبزرگتر یها نهیزم و متن با همراه و هستند اطرافشان رییتغ

 دنیآفر مداوم ندیفرا از یبخش افراد یها میتصم و ها انتخاب نیکوچکتر یحت. شوند یم تحول

در بین زنان مورد مطالعه تحول  (.۹۱: ۱۳۹4، دنزیگ) استی شخص یها تیهو ینیبازآفر و

 این در زنان که دهدمی نشان تجربه های فردی و اجتماعی بعد از تجربه فضای دانشگاهی

 گیدنز. شوند می آمیز مخاطره حتی و ناخوشایند گاه و خوشایند هاییتجربه شاهد گاه فرایند

 و مرتن رابرت از هدفدار اجتماعی کنش نشده بینی پیش پیامدهای مفهوم کردن وارد با

 ارایه را اش ساختی نظریه ،وی "معیوب اثرات" بحث و بودن ریمون شناختی روش فردگرایی

 های انگیزه که دهدمی نشان زنان خوشایند تجربیات توصیف(. 6۱ :۱۳۹۲، کرکوف) دهد می

 رضایت و آرامش به رسیدن و شده گذشته از متفاوت ،تحصیالت از پس زنان اجتماعی و فردی

 زیادی حد تا شود می محسوب هویتشان برساخت در زنان انگیزشی های اولویت از که درونی

  .است شده محقق

 احساس قالب در را شرایط از رضایت و استقالل افتخار، توانمندی، موفقیت، احساس زنان

 می انگلیسی زبان رشته ارشد دانشجوی ساله ۳6 م رابطه این در. کرد خواهند تجربه مثبت

 تمام من .هستم راضی خودم پیش به رو روند از و دارم، موفقیت احساس من بله»: گوید

 از بخش این که کنندمی بیان رابطه این در همچنین زنان .«دارم را موفق زن یک فاکتورهای

 گذاری سرمایه خودشان شخص برای که است بخشی تنها دانشگاهی، فضای در تعامالتشان

 دیدگاه از تحصیالت اینکه مخصوصا. است بخش لذت آنها برای نیز، مشکالت وجود با و شده

 یبرا یو شاخص مسیرادامه  یبرا یبخش یتعامل محرک و رضا زنان، برای نیز اجتماعی ناظران

  .گیردمی قرار جمعی تایید موردشده و  محسوب یگراند یاز سو یاجتماع یتوانمند

 الگوی تواند می که ساالریمدرک و گراییمدرک همچون فرهنگی هایکلیشه تاثیر بنابراین

-آرمان از نوعی سمت به را زنان انتظارات، با مطابق و بخشیده تحقق حدودی تا را آرمانی زن

که  یکار»: یدگویم یدولت یریتساله کارشناس مد ۳۲. س است. توجه قابل دهد سوق گرایی
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که دارم  یطیباالتر از ثروت است. من بخاطر شرا یلیجامعه خ یدگاهدهم در دیمن انجام م

 یم یدوستان و بستگانم من را زن توانمند و موفق. یرمگ یهمگان قرار م یرمعموال مورد تقد

 . «خوشحال هستم عموضو ینده و من از بابت ا یم یانرژ من به یانمثبت اطراف نظر. ینندب

ای را هم دید که زنان آنها را ، می توان احساسات منفیدر مقابل این احساسات خوشآیند

های چندگانه زنان و موقعیت آیند ناشی از فشار نقشکنند. این احساس های ناخوشربه میتج

زمان به ثال وظایفی که یک زن همهاست. مدشوار عدم امکان انجام وظیفه کامل در همه نقش

در برخی موقع فراتر از قدرت  ،دیک کارمند و یک دانشجو دارمسئول خانه، همسر، عنوان مادر، 

و توانایی شخصی اوست که بتواند همه اینها را به موقع انجام بدهد. در نتیجه برخی از این 

ضطراب و آشفتگی و استرس را بر نوعی ا لذا شوند یا ناقص انجام می شوند،ها یا انجام نمینقش

کنند و تجربه گفتمانی هویت جدید زن متاهل شاغل و دانشجو، به یک تجربه تحمیل میزنان 

 شود. ناخوشآیند پرفشار و پر استرس تبدیل می

 همچون ناخوشایند احساسات از طیفی روی بر عالی تحصیالت از پس مطالعه مورد زنان

 بین فاصله و هانقش ناسازگاری در عصبانیت و خشم احساس نقش، تعارضات از ناشی آشفتگی

 و روانی امنیت عدم احساس فرزندان، مسئولیت با رابطه در گناه احساس واقعیت، و ذهنیت

 گاه که ناخوشایندی احساسات. کنند می تجربه را زنان با ارتباط در مردان حس به اعتماد عدم

 و شده زنان در هویتی های گسیختگی و هویتی های آسیب به منجر آمیز مخاطره حالتهای در

 .دهدمی قرار هدف مورد را زنان روانی امنیت

 نقشی فضای در که زنانی بین در خانواده امورات به رسیدگی فرصت کمبود به توجه با 

 زن نقش فضای از مطالعه مورد زنان کامل گسیختگی عدم همچنین و دارند قرار دانشجویی

 امورات با مواجهه در زنان ،کند می مطالبه را مداری وظیفه نوعی آنان ذهنیت در که سنتی

 مقررات و قواعد  برانت، از نقل به. شوند می گناه احساس دچار فرزندان مخصوصا و خانواده

 از محافظت نوعی به و شرم گناه، احساس ایجاد از جلوگیری برای ،رفتارها و فعالیت درونی

 و کاهش جهت در نیز زنان بنابراین(.  ۳: ۲۰۱۵، همکاران و برانت) است فردی احساسات

 انجام خود میل با روحی و جسمی فشار شرایط در حتی را اقداماتی خود منفی احساسات ترمیم

 فقط را کارها یکسری من»: گوید می شناسی جامعه ارشد دانشجوی ساله ۳۷ ن. دهند می

. کند احساس کمبودی خوام نمی و سوزد می برایشان دلم چون میدهم انجام هایم بچه بخاطر

 حس یک چون میدهم، انجام میل کمال با ولی نیست من وظیفه کارها از خیلی اینکه با

 . «هستم راضی هم من شوند می خوشحال هایم بچه اینکه از و دارم درونی رضایت
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 نیز، تحصیل از پس ها،مسئولیت سنتی وجهه با چالشی هایانگیزه پیرو زنان همچنین

-بحران و چالشها وارد را آنها همواره امر این و کرده پیدا هامسئولیت این از تریمنفی برداشت

 از. متقابل مشارکت لزوما نه و وظیفه، منطق با ذهنی های چالش. است کرده خانوادگی های

 حال در نوعی به زنان هستند، دینی و عرفی قوانین از ناشی وظایف، ذهنی منطق که آنجا

 ساله ۳۵. ک. هستند و گذار از این قوانین عرفی فرهنگی و اجتماعی هایساختارشکنی تجربه

 و سرد فرزندم، به نسبت روابطم است معتقد همسرم»: گوید می شناسی جامعه ارشد دانشجوی

 و فرزندم او وقف را خودم روز و شب که دارد توقع من از او. است شده رنگکم اممادری مهر

 و شرایط از نارضایتی و خود از رضایت احساس . تجربه«ال ایده مادر یک شوم می آنوقت و کنم

 برآن مترتب های آسیب و کرده روبرو هویتی تعارضات و دوگانگی با را زنان که زندگی روال

 . است تامل قابل

یکی از این تجربه های  متعدد هاینقش در مسئولیت تعدد بدلیل آزادی عدم احساس

یو نم یستممن آزاد ن»: گوید می مددکاری ارشد دانشجوی ساله ۳۷. م. ناخوشآیند زنانه است

 یرنقل قول ها درفهم و تفس ینهستم. ا یراض ی. ولهستم یتمسئول یچون دارا باشم.تونم آزاد 

زنان نسبت به  تردید باتواند  ینبوده و م یطاز شرا دیص در صد یتاز رضا ینوع ،محقق

 بازتولید گذشته یطاز شرا یتیبه شکل نارضا یدر بزرگسال یاحساس ناکام یا یتموفق احساس

 بیشتر هوشیاری. است زنان فردی رفتارهای و منش با مرتبط نیز تجارب تحول از بخشیشود. 

 خود دلخواه تصویر ارائه منظور به نمایشی های رفتار نحوه اتخاذ و اجتماعی هایکنش در زنان

 که است تئاتری صحنه مانند اجتماعی زندگی گافمن نظر طبق. آنهاست جمله از دیگران به

 نمایش برای انسانها بنابراین. آیند می صحنه روی ان در خود های نقش نمایش برای انسانها

 انگیزه فرد راستا این در. هستند خود برای نآ احتمالی تبعات و دیگران ادراک نگران خود

(. ۳۹-۱: ۱۳۹۱، گافمن) دارد دیگران ذهن در خود از شده ایجاد برداشت دستکاری برای زیادی

 اینگونه نیز را سازهویت هاینقش با رابطه در زنان پذیری جامعه فرایند توان می از این منظر

 سازی ال ایده های روش به هرچیز از بیش خود یابی هویت فرایند در نیز زنان که نمود تحلیل

 نقشهای از ورای شغلی و تحصیلی نقش عرصه در زنان انتخاب و دارند گرایش اجتماعی شده

 اما. یابد می گرایش اجتماعی شده تایید های ارزش سمت به مادری و همسری شده تعریف

 اگر ،(۵۳: منبع همان) کند می اشاره هم گافمن که همانطور که اینجاست در اساسی نکته

 هایی کنش بود خواهد مجبور بخشد، نمود ال ایده معیارهای به اجرایش طول در بخواهد کسی

 بودن نامتناسب عین در که هایی کنش کند، حذف یا مخفی ندارند تناسب معیارها این با که را
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 دارد را خدا هم اصطالح به حالت این در فرد بنابراین هستند، بخش رضایت دیگری شیوه در

 . را خرما هم

 اجتماعی شده سازی ال ایده مسیرهای انتخاب با خود کنونی یابی هویت فرایند در نیز زنان

 تا و مخفی شرایط، از خاطر رضایت عین در را خود مدرن نقشهای با نامتناسب های نقش

 آنان برای رسمی فعالیت محیط و کنندمی تعدیل موجود شرایط با انطباق راستای در حدودی

 مدرن و کنونی هویت و شودمی انآن انگیز هیجان زندگی کردن پنهان برای ای پوسته به تبدیل

 مورد شود می داده نمایش شده بندی بسته و مرتب بصورت که نهایی محصول عنوان به زنان

: گوید می مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوی ساله ۳۳. م .گرفت خواهد قرار دیگران قضاوت

، هست یکه چه کار ینکن ییربا قبل داشته باشم اگر قرار باشه تغ یفرق یک یدخب باالخره با»

که  یداشته باش یرفتار یدو بااست  یمعاشرت اجتماع در رفتار و آداب و ییرتغ یلالزمه تحص

 . «شونددر وجود تو  ییراتهمه متوجه تغ

 انتظار در و یافته بیشتری اگاهی تحصیل از پس خود بدن مدیریت به نسبت زنان همچنین

 بدن مدیریت منظور به فیزیکی راهبردهای و استراتژیها نمودن عملی برای جدیدی فرصتهای

 معنای از بخشی موضوع این از گاهیآ صرف ،مطالعه مورد موارد اغلب در اگرچه.  هستند خود

 این در کنش و نمودن عملی برای کافی فرصت نداشتن زنان و داد می تشکیل را زنان ذهنی

ساله دانشجوی  ۳۷م. . دانستند می رابطه این در هایشاننگرش تحقق عدم عامل را حوزه

همه مورد عالقه من  ی رسیدگی به بدنمکارها ینخب ا»کارشناسی جامعه شناسی می گوید: 

 یروزها یطو ندارم  یزهاچ ینجورسالن ورزش و ا یاو  یهنر یکارها یبرا یوقت ی، ولاست

آنچه که مهم است تغییرات مهمی و عمیقی در حوزه . «ندارم یمدرسه و دانشگاه اصال وقت

شود که و دیگران ایجاد می هایشان( و همچنین جمعذهنیت زنان نسبت به خود )بدن و نگرش

 های آنها دارد. پیامدهای مهمی هم در کنش

 : تجربه گفتمانی خوشآیند زنان نگاه از یعال التیتحص تجربه -4-۲-4

 در سعی زنانه های نقش بازتعریف با دانشگاه فضای در معموال زنان تحصیلی روابط حوزه در

 رضایت با همواره که تعامالتی. دارند تعامالت و روابط از جدیدی های فرهنگ خرده ایجاد

 زنان خود از نقل به و دارد وجود دیگر ودانشجویان اساتید با آنها جدید ارتباط در زنان درونی

 ۳۵. ن. است تحصیلی مسیر انتخاب در هاآن دلخواهانه و مثبت های انگیزه و عالقه بر مبتنی

هستم که همه  یجامعه ا یکدر  ینکهخب از ا»: گوید می روانشناسی رشته دانشجوی ساله

شود  یاسم دانشجو شامل حال من م ینکهاز ا ،هستند خوشحالم یلمشغول درس و تحص
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دارم و  یاحساس خوب یلیخ مویشکالم مهم یدمثل اسات یبزرگ یبا انسانها ینکهخوشحالم و از ا

خانواده  درکارم و  یط. در محیستمرا دارند عقب ن یطشرا ینکه ا یگرانیکنم که از د یفکر م

لذتبخش و  یی. فضا«مکنیم یرا به من داده و احساس توانمند یحس اعتماد به نفس خوب یک

 شده درونی آرامش ییطال یبه  فرصتها تبدیل اطرافیان یتبا حما یشترکه ب یزآم یتموفق

 .است

 ،برادر و خواهر و مادر پدر، ،محقق فهم و اولویت ترتیب به زنان روحیه تامین ابعمن  

 دولتی مدیریت کارشناسی دانشجوی ساله ۳8. م.  هستند همسر نهایت در و همکاران دوستان

من  ینقش مادرو خواهرم که الگو ،نم و بعد از اواند یاز همه لطف خدا م یشترب: گوید می

 یو از فرصتها برویجلو  درست ینااگر بتو مسیر این در ،که گرفتم یدرست یماتبودند  و تصم

کنم تا حدود  ی. خب من فکر مخواهد داشت یخوب یجهنت یاستفاده کن دیآیم یشکه پ ییطال

خوب خواهرم و کمک ها و  یهاییته راهنمابو پشت کارم خوب بوده وال یماتمتصم یادیز

این حمایت «. یایمب ینجاراه را تا ا ین، من بهتر تونستم اکه مادرم به من داده یآرامش فکر

های همزمان را بهتر مدیریت شود که افراد بتوانند چالش چندگانگی نقشاجتماعی موجب می

شود. ران رفع میها به کمک دیگکنند و فشار و استرس کمتری را تجربه کنند. چون فشار نقش

همین مساله سبب بیشتر  ضمن اینکه درمواردی که فرد با مخالفت اطرافیان مواجه میشود،

 شود. ها هم میها و استرسشدن فشار نقش

 زنان هویت بخشی فعلیت اجزای ؛تعامل و تقابل -4-۲-5

 ها، ارزش کسب باعث سویی از زنان، اشتغال و عالی تحصیالت که دهدمی نشان تحقیقات

 نقشهای کردن هماهنگ در دشواریهایی سبب دیگر سوی از و  جدید هایبرداشت و هانگرش

 بخش در بویژه. گردد می منتهی زنان اجتماعی هویت تعارض به و جدید های نقش با اولیه

در مواجهه با  .اند گرفته قرار فرهنگی و نهادی تغییرات این معرض در بیشتر که جامعه از هایی

تعامل. تقابل بیانگر  ژی خاص را انتخاب می کنند: تقابل وزنان دو استرات این دشواری ها،

کند با مبارزه ای دائمی و با چنگ و موقعیتی است که زن شاغل و متاهل و دانشجو تالش می

ابطه و تعامل بیانگر موقعیتی است که ردندان از ایده و هدف خودش در تحصیل دفاع کند، 

 دستیابی هدف با تقابل وجه دو بخش این در مثبت با دیگران در طی مسیر دانشجویی است. 

 از جزیی عنوان به را ثانویه اندیشی باز محوری مقوله قالب در تعامل؛ و جنسیتی برابری به

 قرارخواهیم داد. بحث مورد مطالعه مورد زنان برای تحصیلکرده زنان هویت
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 زنان مبارزه منطق جنسیتی برابری تقابل؛ -4-۲-5-۱
 برای دستیابی به برابری جنسیتی اجتماعی میدان در زنان تعامل الگوهای از یکی واقع در

 هایگفتمان ایجاد قالب در گاه که هایی مقاومت. دانست آنها مقاومت های حوزه توانمی را

 و رقابت از ای عرصه وارد را آنها زنان، خصوص در مسلط هایگفتمان تغییر قالب در یا و جدید

 ستیزه تصویری با همراه لزوما نهاآ مبارزه و رقابت نوع ،نظر به اگرچه. کندمی اجتماعی مبارزه

 جنس از هاییمقاومت توانند می زنان اما نیست، موجود شرایط به نسبت زا تنش و جویانه

 گفتمان با زنان چگونه که دهدمی نشان کیتسینگر. کنند تجربه نیز را گفتمانی هایمقاومت

 :۱۳۹4، بر ویوین) کنند می مقاومت اجتماعی غالب گفتمانهای برابر در 1«بخشی فعلیت خود»

 خود جامعه زنان بین در آن شیوع و لیبرال باوری انسان با ارتباط در کیتسینگر مثال(.  ۱64

 بر مختلف جوامع در متفاوت رایج گفتمانهای وجود بر تاکید ضمن وی، تحلیل اساس بر است،

 به نیز ایران در زنان جامعه بین در را مقاومت این مصادیق توان می جامعه، هر فرهنگ مبنای

 سوی از جدید هایگفتمان کاربرد حتی. نمود مشاهده متفاوت ضعف و شدت با و دیگر اشکال

 نظریه این بیان از ما منظور آنچه هرحال در. باشد داشته نیز معکوس نتیجه تواندمی گاه زنان،

 کسب سر بر خود اجتماعی تعامالت جریان در چگونه افراد دهد می نشان که است بحثی است

 با آنها سر بر مذاکره و خود های هویت برساختن در ما و هستند کشمکش در ها هویت انواع

 مان دسترس در گفتمان با که را تصوراتی از برخی کوشیم می که چرا هستیم مواجه کشمکش

 از مطالعه مورد زنان شکایت اغلب. کنیم مقاومت دیگر برخی برابر در و طلب گیرد می قرار

 کارشناسی دانشجوی ساله ۳6. م. است زنانه ضعف از اجتماعی تصویر و مردساالرانه ساختارهای

مردها حس  یعنی، فرهنگه ینمردانه ا یت، در ذهنکه هست ی: اشکالگوید می شناسی جامعه

باید برای زنان  در نتیجه این وضعیت،. «یننب یموجود ناتوان م یهدارن و زن را  ییجو یبرتر

 ساختارهای مخالف و مخالفت هایی که از جانب دیگران میشود، رسیدن به هدفشان با این

در نتیجه زنان در تجربه یک فرآیند مبارزه دائمی است.  ،مقابله کنند و رسیدن به هدف

باید برای تحقق خودشان و ایده های جدیدشان مبارزه  ،اهی شانگفتمانی هویت جدید دانشگ

 کنند. 

 

1- self-actualisation 
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 خانواده پایداری عامل ثانویه، بازاندیشی تعامل؛ -4-۲-5-۲
 ایرانی مدرنیته تجربه بازاندیشی قابلیت با زنان مواجهه لزوما که آنست بیانگر تحقیق نتایج

 بلکه نیست، صرف پذیرش و انفعالی مواجهه یک خانوادگی، زندگی در آن از ناشی هایبحران و

 بازاندیشی و مدرنیته تجربه فرآیند بر را "ثانویه بازاندیشی" نوعی زندگی، از مراحلی در زنان

 به. شود می بازاندیشانه فردگرایی استقرار مانع نوعی به که کنندمی اعمال آن از ناشی اولیه

 بخشی اولویت به منجر خود، ،مدرنیته تجربه بر زنان از گروهی در ثانویه بازاندیشی دیگر عبارت

 اولویت و ها خواسته برابر در( فرزندان یا همسر از اعم خانواده منافع) جمعی غایت و ارزش به

 و هویتی های بحران کاهش در اصلی عامل ثانویه بازاندیشی این. شود می زنان فردی های

 و سنت بین چالش مصادیق از یکی. شود می آنها خانواده و زنان از گروه این در خانوادگی

 ارشناسیک دانشجوی ساله ۳۹. ف خانم مطالعه مورد زنان بین در هویتی تجربه در مدرنیته

مادر نمونه باشم قبل از تمام  یکمن دوست دارم که »: گوید می هک است دولتی مدیریت ارشد

 اهیزچ یهو بق یرمبپذ را یمها یتاز مسئول یلیزن مجبورم که خ یههم به عنوان  بعدو  میاهنقش

سوم  یتدانشجو بودن که اولودوم و  یتاولو درهمسر بودن  یعنیدوم است؛  یتاولو در من یبرا

مقصود از  .«امرسیده آرامش به اینگونه من و هستند من عالیق اینها همه نوعی بهاست 

و بازاندیشی انتقادی  دانشگاهاست که طی آن پس از تجربه گفتمانی فرآیندی  بازاندیشی ثانویه،

و هویت جدیدش در اولیه فرد مجددا به بازاندیشی جدی در هویت  ،اولیهها و هویت در نقش

 دانشگاه می پردازد. لذا عمال به ترکیبی متعادل از این دو میراث و موقعیت هویتی می پردازد. 

 و دانشگاه یتهو یدر تالق بازاندیشی محصول -4-۲-۶
 هویت مساله است بوده ناچار بیش و کم خود، کنونی صورت به کم دست نیز زنان نهضت

 داشته خانوادگی زندگی از بیش چیزی خواهند می که زنانی. قراردهد اولویت در را شخصی

 می روی شخصی سیاست نوعی به واقع در شوند می دورتر خانه از که گامی هریک با. باشند

 و نفس به اعتماد قدرت افزایش و گیری تصمیم قدرت تقویت (.۳۰۲: ۱۳۹۲، گیدنز) آورند

. میدهد نشان اجتماعی نمای در را زنان از محور خود فردگرایی از تصویری که باال نفس عزت

. دارد کانونی اهمیت اجتماع صحنه در هویت شدن ساخته منابع عنوان به نیز مکان و زمان

. م. است برای زنان مورد مطالعه " زنانهمدرنیته "تعبیر محقق از این مفهوم، محصولی به نام 

قدرت من نسبت به همسرم از حس »: گوید می تربیتی علوم دکترای ساله دانشجوی ۳۷

 یازیمن ن ی دهم.شکل ممکن انجام م ینمهم را به بهتر یتمسئولبرخوردارم چون سه  یشتریب

، خودم که ینستبلکه بخاطر ا یستن یازم، بخاطر نکنم یم یدر کنارش زندگ ندارم و اگر او هب
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 یخودمون م یهست ما خودمون برا یاگر هم ضعف  دادم که باشم. یصدوست دارم و تشخ

 . «یمداشته باش یزندگ یتهایاستفاده را از موقع ینبهتر یمناتو یوگرنه م یمساز

 تلفیق هویتی" عالی، تحصیالت تجربه از بعد زنان شده برساخت هویتی محصول واقع در

 بازاندیش هویتی و مدرنیته به سنت از گذار درحال هویتی مدار، خود فردگرایی خصلت با شده

حداقل در ظاهر توانمندی بیشتری نسبت به  ،هویت این. است "ثانویه و اولیه ساختار دو در

 ارتباط در مثبت نگرشی به رسیدن و توانمندی و قدرت احساس به توجه باهویت مردانه دارد. 

 فردگرایی" نوعی با اوقات اغلب در و داشته اعتماد خود عملی استراتژیهایی به زنان خود، با

. نمایند می اقدام خود هویت از جدیدی برساخت و زندگی سبک تغییر راستای در" مدار خود

 به فردگرا افراد  واقع در. داد قرار توجه مورد زنان در فردگرایی تحقق عنوان به توان می آنچه

در این زمینه ر.ک. ) دهندمی نشان گراها جمع از بهتر را خود و داشته توجه فردی شکوفائی

 خیلی تعریف من خب»: گوید می روانشناسی ارشد دانشجوی ساله ۳6. م(.  ۲۰۰۱، هوبرتس

 و توانمند خانم یک را خودم من ،ولی متکبرانه چقدر بگویید شاید البته ، دارم خودم از خوبی

 چیزی همان این و دهم انجام خوبی به را نقش چندین ام توانسته هنرمندی با که میدانم موفق

 . «باشم داشته خودم از خوبی رضایتمندی حس یک من که میشه این باعث که هست

 های نقش بازتعریف به آن در زنان که است هویتی ساختار همان نیز "گذار حال در هویت"

 دانشجوی ساله ۲۷. ل. کند می تقویت نهاآ در رااندیشی باز قدرت و پرداخته خود اجتماعی

زن در فرهنگ و اجتماع  یک یفاز زمان تعر یمقطع رد: » گوید می کامپیوتر ارشد کارشناسی

همسرش  یو غذا بپزد و نظافت کند و جارو بزند و برا ینددر خانه بنش یدبا بود که زن ینما ا

و از صبح تا  یاوردفرزند ب یشبرا هروش هاییصرف نظر از تمام بدخلق ،خرج کند یاحساسات قو

 یستزن ومرد ن یانم یکرده و تفاوت ییرتغ یزاالن همه چفرزندان بپردازد و ...  یشب به نگهدار

ندارند مگر در علم  یکدام نسبت به هم برتر یچباشند و ه یم یازحقوق و امت یک یهر دو دارا

 «.ینها هم ییو دارا

 بلکه مسیری دورانی است یک مسیر یکطرفه نیست، هویتی،نکته مهم آنست که این گذار 

در موقعیت  تعریف شده در هویت اولیهکه گاه با بازگشت به گذشته و انتخاب ازمیان نقشهای 

جدید همراه است. به همین دلیل برخی از زنان این استراتژی را به کار مبیرند تا تعارضات را 

بتوانند موفق  تحققی اخالقی از خواسته هایشان،خالقانه خویشتن و حل کنند و در تحقق 

 وجه در و یابد می بازاندیشی قدرت خود اولیه وجه در که "بازاندیش هویت" نهایت در باشند.

 کند.یخانواده متوقف م یداریرا به نفع پا یشیبازاند ،یتعمد یندفرا یکدر  ،ثانویه
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به  یمو تصم یمانیاز پش هاییشائبهدر اغلب اوقات زنان  ،یهاول یشیبازاند ینددر فرا اگرچه 

 ساله ۳۵. سخواهند کرد.  ربهرا هم تج یسرنوشت ساز زندگ یماتدر اصل تصم یبازنگر

دختر مجرد  یکو  گشتم یبرمبه عقب اگر »: گوید می تربیتی علوم ارشد کارشناسی دانشجوی

است که در  یدر حال ین. ا«کردم ینم یانتخاب ینچن الاقل ازدواج نمی کردم یا شدم هرگز یم

قرار داد که بر اساس آن  آن را نیز جزیی از سازشتوان  یم ثانویه بازاندیشی تعمدی فرایند

اتخاذ خواهند نمود.  راتژی نگهداشت وضع موجود را در آنعامدانه استبصورت گاهی و آزنان با 

 اگر که آیم،می کوتاه من »: یدگو یم یارشد جامعه شناس یکارشناس یساله دانشجو ۳6 ش.

 من کار با چون بزنم، را درسم قید و کنم گرد عقب باید که هستم من این بجنگم، بخواهم

 همین بخاطر. داند نمی ضروری من برای زیاد را درس ولی ،بوده اول از و ندارد وجود مشکلی

  .«کنممی مدیریتش و بیاید پیش مشکلی گذارم نمی

ایجاد امکان  ش،یک استراتژی است که گاه کارکرد اصلی ا بازاندیشی ثانویه،به همین دلیل 

و گاه نیز یعنی تضمین تحقق اهداف  ست،ا ، یعنی دانشگاه و بعد از آنتداوم مسیر جدید

های چندگانه و نوعی تامین رضایت اخالقی برای فردی است که بواسطه نقش ،کارکردش

م انجام وظیفه ه از برخی از اهدافش دست بردارد، و نوعی عدها،  مجبور شده ناخواستفشارنقش

انتخاب یک  شی ثانویه با نوعی اولویت بندی واندی، بازرا احساس کند. بنابراین در این موقعیت

های سنتی )مثال انجام وظایف مادری تحت هدف مرکزی به عنوان هسته سخت از جانب نقش

اگرچه استراتژیهای کند. میاز هویت جدید تبدیل  شرایطی( آن نقش را نیز به جزیی کانونی

استراتژی  اغلب زنان، دیگری نیز برای زنان مود مطالعه وجود داشت، اما در شرایط فعلی،

و زنانی که تصمیم به بازنگری و تغییر جدی در شرایط خود اند بازاندیشی ثانویه را اتخاذ کرده 

دیده شد. برداشت محقق از این منظر، بدلیل  کمتر ،داشته باشند در بین زنان مورد مطالعه

تسلط مهر مادری در این زنان و یا استراتژیهایی بود که در صورت عدم حل مسایل آنان، می 

توانست به عنوان برنامه آتی برای زنان آنها را به سمت فروپاشی و احیانا اضمحالل خانواده بر 

مجالی دیگر بصورت مبسوط به آسیببینی خودشان هدایت کند که در اساس تصور و پیش

 های این حوزه هم پرداخته خواهد شد.  

فرایند بازاندیشی اولیه تا رسیدن به بازاندیشی ثانویه برای زنان مورد مطالعه و  ۱نمودار 

دستیابی به هویت خود مدار به عنوان برساخت جدیدی از هویت زنانه پس از تجربه دانشگاه را 

   نشان می دهد. 
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: فرایند هویت خودمدار همراه با بازاندیشی ثانویه زنان به عنوان محصول برساخت ۱نمودار  

 هویت جدید در  تجربه دانشگاه

 یریگجهینت و حثب -5
 :گفتمانی دانشگاه در تجربه زنانه هویت برساخت در تعمدی فرایندی ثانویه بازاندیشی

 طریق از خود، اجتماعی حقوق تحقق مسیر در زنان حرکت که دهدمی نشان پژوهش این نتایج

 علیرغم که کرده تقویت را آنها در انتقادی خرد و بازاندیشانه تفکر نوعی اشتغال، و تحصیالت

 الزام فشار تحت خود، خانوادگی و فردی تعارضات حل منظور بهمورد مطالعه  زناناغلب  آن،
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 در ،موجود وضع نگهداشت استراتژی اتخاذ با فرایند، این تعمدی توقف ضمن بیرونی، های

  .کرد خواهند حرکت خود اجتماعی زندگی پایداری جهت

و هویت سنتی زنان  اولیههای فرهنگی بر نقشهای سیاست در شرایطی که در جامعه ما،

این تحولی که در تمایل به تحقق خویشتن در بستر نهادهای مدرن در زنان شاغل  تاکید دارد،

را نوعی خروج از الگوی توان آن عمال منجر به تغییراتی شده که می و متاهل دانشجو رخ داده،

انست. از این منظر بستر دانشگاه د و کسب هویت جدید و مدرن درسنتی نقش هویت سنتی 

توان فرآیندی ازمدرن شدن رخ میدهد که می تجربه گفتمانی دانشگاه توسط زن ایرانی، در

آن را مدرنیته ممنوعه دانست. چون آنها تغییراتی پیدا  های فرهنگی رسمی،برحسب سیاست

پذیرفته شده  ،یو نه توسط نظام هنجاری رسمند که نه توسط نظام هنجاری سنتی کنمی

 نیست. 

مستلزم راهی برای  ،اما چالش ناشی از این تجربه جدید و مدرنیته ممنوعه زنان در ایران

 انتخاب سمت به "ثانویه بازاندیشی" نوعی زنان، حل راه واقع در خروج از تعارضات است.

 اسمی و واقعی هویتبتواند  که است، اجتماعی یافته سازمان های نگرش قالب در راهبردهایی

به  ، برای همین گاهسازد ممکن اجتماعی پایدار و ثابت های مرجع فهم بر مبتنی را آنان

 نخستین به بازگشت فرایند .گردندتجربیات نخستین و ارزشهای سنتی خودشان بازمی

 مختصات از بلکه ،نیست شخص زندگی بحرانی مراحل به منحصر ،کنونی تجدد در ،تجربیات

 در. است روانی سازماندهی تجدید یا مداوم سازماندهی برای اجتماعی هایفعالیت کلی

 شخصی های کاوش طریق از باید را یافته دگرگونی خود برعکس، جدید، جوامع چارچوب

 اجتماعی و شخصی تغییرات بین متقابل تماس فرایند از بخشی عنوان به را آن و دریابیم

  (.۵۷: ۱۳۷8، گیدنز) داریم نگاه استوار و بسازیم

 عصر در هویت بازاندیشی و هویت گفتمانی و اجتماعی نظریات به مجدد گریزی با بنابراین

 می مستقل و منسجم صورتبندی یک در را مطالعه مورد زنان هویتی ترکیب و تلفیق مدرن

 شعور و عالی تحصیالت عقالنی منطق و ادبیات تسلط بواسطه علمی شعور از تلفیقی توان

 به خود تمامیت در که زنان، روزمره مشکالت در هاداده تحلیل و تجزیه توان بواسطه اجتماعی

 از پس ما  مطالعه مورد زنان هویتی جدید برساخته  و بخشیده را اگاه شهروندان اصالت زنان

 .کرد عنوان است بوده عالی تحصیالت
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 کانونی موضوعی بعنوان پژوهش های یافته در :زنان تحول کلیدی مفهوم خودمدار هویت

 آن از که است مفهومی دهد نشان را زنان بر حاکم هویتی فضای تواند می چیز هر از بیش آنچه

 .کنیم می تعبیر "خودمدار هویت"  عنوان به

 قراردادن مبنا با و داده اولویت را فردی اهداف و نیازها عالیق، ،اغلب ،مطالعه مورد زنان  

 برای آنچه. دهند می نشان را هویتی استقالل نوعی شخصی بصورت باورها و هنجارها ارزشها،

 این شدن شناخته رسمیت به و شخصیتی استقالل و فردی هویت دارد ای ویژه اهمیت آنها

 در زنان بازنگری و درآمده انتخابی و گزینشی بصورت زنان این ارتباطات انواع. است استقالل

 . است داوطلبانه زیادی حدود تا روابطشان و تعامالت فضای

-می تعریف فردیشان هایاولویت بر مبتنی نیز زنان این فردی لذتهای که است درحالی این

 تواند می زنان این خود از نقل به بعضا آنچه. نباشد تحقق قابل هم عمل در بعضا اگرچه ،شود

 و اوضاع در. شود زنان این به نسبت برداشت در اطرافیان تشویش و نگرانی ایجاد به منجر

 ناچارند مردم که هستیم روبرو نوینی فردگرایی سمت به حرکتی با ما شدن، جهانی شرایط

 از پیش که اجتماعی ضوابط. کنند بنا را خویش های هویت و بسازند فعاالنه را خویش خویشتن

 است شده سست فاحشی صورت به کرد، می هدایت را مردم های فعالیت و ها انتخاب این

 پذیر آسیب جنبه در تواند می حدودی تا که خودمحور فردگرایی محوریت(. ۹۱: ۱۳۹4، گیدنز)

 .کند حرکت خودخواهانه فردگرایی سمت به خود

 را مداری خود این چارچوب خودشان سمت به زنان سریع و رشد روبه حرکت واقع در 

 نگرشی، افزایی هم قالب در آنچه. است تامل قابل زنانه تجدد با مرتبط مباحث در و داده شکل

 نیز را رفته دست از اجتماعی حقوق تحقق راستای در جمعی آگاهی از موجی زنان، برای

از این مبحث می توان نتایجی نیز در تحلیل موقعیت دانشگاه در ایران گرفت. . کند می بازنمایی

ای به این تحوالت بود. به تاثیر اندک گرایش رشته آنچه که در این پژوهش اهمیت داشت،

عبارت دیگر این تحول هویتی زنان، به نوعی فارغ از گرایش رشته دانشگاهی در آنها رخ می 

 . استزیرا آنچه که مهم است بستر دانشگاهی این تجربه گفتمانی جدید از هویت  دهد،

ابه نهادی اجتماعی قابل تامل به مثابه نهادی علمی، بلکه به مث نه دانشگاه، ،از این منظر

دانشگاه  ،است. این وجه از دانشگاه در مطالعات ایران کمتر مورد توجه بوده است. از این منظر

گذارد. از یکسو متاثر از جامعه است و از سوی دیگر بر جامعه اثر می ،نهاد اجتماعی به مثابه

هویتی و شخصیتی دانشجویان تاثیر دارد. این امر  بر ساختار فکری، ،تجربه دانشگاهبنابراین، 

د. این خرده فرهنگ ناشی از خرده فرهنگی است که در نهاد اجتماعی دانشگاه جریان دار

در مرحله اول  شاغل و متاهل و دانشجو، یعنی زنان ،ای این قشر جامعهاش بریمهمترین ویژگ
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 ،ایجاد بازاندیشی در هویت و در مرحله دوم ایجاد هویت بازاندیشانه است که دائما در خویشتن

 بازنگری انتقادی دارد. 

اه به دانشگاه بستری برای تحول و تغییرات اجتماعی و فرهنگی است. دانشگ بر این اساس،

کرد که ت )هرچند در جای خودش باید بررسی نوعی کارگزار نوآوری و تغییر در جامعه اس

 شود(. اصر و نظام هایی از دل سنت هم میدانشگاه چطور سبب بازتولید عن

هم بستری برای ظهور و بروز این تغییرات جدید است و هم بستری برای  ،دانشگاه

سازی کنشگران است. بستری برای آزاد نهاد اجتماعی دانشگاه، ،از این منظرسازماندهی آنها. 

کنند و تجربه دانشگاه فرصت ابراز پیدا می های جدید که در ذهن افراد هستندهنیروها و انگیز

ما با نوآوری و  ،نها در نهایتدهد که با تحقق آنیز انگیزه ها و ایده های جدید را به آنها می

: ۱۳8۹، بریجز و دیگرانمورد دانشگاه به مثابه کارگزار تغییر ر.ک.  شویم )درتغییر مواجه می

در  ،گیری جامعه آزادتوان فرآیندی برای شکلنیروی آزاد سازی دانشگاه را می(. این  ۳۳۰

برای آزادی تحقق خویشتن.  ،دموکراتیک جامعه مبتنی بر بسترهای مفهوم خاص آن دانست،

امری است که به  چگونگی زندگی فردی، ،ه معنای اینست که، جامعه آزاد بدر این نگاه خاص

ی بطور دسته جمعی راجع به اینکه هرشخص شود و تعاریفی کهمیخود افراد آن جامعه واگذار 

نیازمند توافق دسته جمعی است. دانشگاه و آموزشهای رسمی و غیر رسمی  د،چگونه باید باش

برمبنای قضاوت  بتوانند گزینه های فردی خود را اکند تن ابزاری است که به افراد کمک میآ

ای را به رفتار دسته ند و در عین حال رضایت هوشمندانهخودشان هرچه بهتر انتخاب کن

 (.۲۳-۲4: ۱۳8۹ نمایند )ر.ک. گاف و اسکات، جمعی ابراز

همانی است که  ،نکته دومی که در باب رضایت هوشمندانه به رفتار دسته جمعی ابراز شد 

تا به نوعی  دهندبازاندیشی ثانویه انجام می آن را طی فرآیند ،زنان دانشجوی مورد پژوهش

 رضایت اخالقی خویشتن و دیگران را در هنجارهای جمعی فراهم کنند. 

پیامدهای  باید گفت دانشگاه ایرانی به عنوان یک نهاد اجتماعی و کارگزار تغییر، ،در نهایت

ضمنی بسیاری داشته و دارد. در این پژوهش بر زنانی تاکید شد که قبل از هرچیز ناخواسته و 

 اند،ازدواج کرده اند،نها زمانی بالغ شدهاند، آمسیر را تا انتها طی کرده هویتی، اولیهدر فرآیند 

تحصیل  ولی مهمترین تحول زندگی آنها، ،انداند و گاه هم شاغل شدهمادر شده اند،همسر شده

تحقق هویت یا اشکال و سطوح هویتی ده است. تحصیلی که مبنای تجربه، دانشگاهی بو

با با روحیه متکی بر هویت اولیه به عنوان نوعی هویت مطلوب  زنجدیدی در آنها شده است. 

 و در ساختار فرهنگی ایرانی، با روحیه های متجددانه تبدیل می شود، ورود به دانشگاه به زنی

آنها به  ،مادران و همسران سنتی از نقشهای خود خارج می شوند دهد،ه ممنوعه رخ میمدرنیت
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اند که اولویتشان تحقق خویشتن به شیوه ای خالقانه و مبتنی بر اراده زنان جدیدی تبدیل شده

تعارضی عمیق با زن سنتی دارد. او نه تنها از  ،. یعنی هویتی که از منظر سنتیفردی است

اندرونی بیرون آمده که ذهنش نیز دیگر آن فضا را منبع و مبنای هویتش تعریف فضای سنتی 

نمی کند. او تحقق خویش را می جوید و برای آن حاضر است تعامل داشته باشد و اگر اطرافیان 

 کند. مبارزه میبرای آن  همراهی نکنند،

 یته را فراهم می کند،سطوح مختلفی از هویت سازی و تجربه مدرن ،دانشگاه ایرانیبنابراین 

که  است،اولیه ایجادبازاندیشی در هویت  ،مرحله اول در دو مرحله انجام می گیرد، اما این کار

اینجاست که مدرنیته ممنوعه  ایجاد هویتی بازاندیشانه است، گام اول تغییر است و مرحله دوم،

-ثابت و دائمی هویت او میو بازاندیشی خصیصه  در زنان شاغل و متاهل دانشجو رخ میدهد،

از نظم هنجاری  او شود. او مرغی است که از قفس پریده و دیگر حاضر به بازگشت نیست،

 دیگری مدارانه سنتی خارج شده و نظمی خودمدارانه ایجاد کرده است. لذا مدرنیته ممنوعه،

هو و پرتالطم به زمین پرهیا هوای این دوران را از بهشت اندرونی و نقش مادری و زنانگی،

جامعه فرودآورده است. به همین دلیل تجربه ای سخت اما مطلوب و شادمانه را برای آنها فراهم 

 شان را تعیین کنند و تحقق ببخشند. سرنوشتو  توانند خودشانچون می می کند،

     منابع
 ( ۱۳84آزاد ارمکی، تقی .)برگرفته از .یرانیا تیهو ابعاد 

http://www.irane7000saale.com/pdf-iran-7000/ganjine-pdf-

iranshenasi/howiat-melli/howiat-irani-irane7000saale.com.pdf 
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http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/914-3377809-1525406?search-alias=books&author=%DA%98%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%B7%D9%84%D8%A8&select-author=author-exact
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